RAPORT MIESIĘCZNY
Za sierpień 2019 roku

Neptis S.A.

Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z
dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”
Rolę Autoryzowanego
w Poznaniu.
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Raport miesięczny Neptis Spółka Akcyjna – sierpień 2019 roku
1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym
emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla
kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie wystąpiły zdarzenia i tendencje w otoczeniu
rynkowym Spółki, które mogłyby mieć istotne znaczenie dla kondycji finansowej oraz wyników
finansowych.

WYDARZENIA SIERPIEŃ 2019
•

Certyfikacja Krajowa - nominacja

Spółka Neptis otrzymała od Certyfikacji Krajowej nominację do Godła Liderów rynku wśród
podmiotów gospodarczych w Polsce: Firma Roku 2019 oraz Produkt Roku 2019. “Nominacja jest
potwierdzeniem spełniania najwyższych standardów na rynku, rzetelnej i uczciwej
przedsiębiorczości, wyjątkowej jakości produktów i usług oraz przede wszystkim uznaniem dla
dobrego zarządzania firmą”.

•

Warsztaty i restauracje w aplikacji

W aplikacji Yanosik wprowadzone zostały dwie ważne dla kierowców funkcje - wyszukiwarka
warsztatów samochodowych oraz baza restauracji.
Użytkownicy mogą wyszukiwać warsztaty znajdujące się w pobliżu oraz oceniać ich usługi. W
aplikacji prezentowane są również restauracje znajdujące się przy wyznaczonej trasie. Kierowcy
mogą także dzielić się opiniami na temat poszczególnych lokali.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie
raportu bieżącego i raportu okresowego w okresie objętym raportem.
Emitent opublikował w sierpniu 2019 roku następujące raporty:

a) raporty bieżące EBI
•

13 sierpnia 2019 roku – Raport miesięczny - za lipiec 2019 roku

b) raporty okresowe EBI
•

13 sierpnia 2019 roku – Raport okresowy za 2 kwartał 2019 roku

c) raporty bieżące ESPI

•

13 sierpnia 2019 roku - Informacja poufna: Wpływ środków za projekt Profil Kierowcy

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w
części, miała miejsce w okresie objętym raportem.
Emitent w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie przeprowadził subskrypcji akcji.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w
październiku 2019 roku, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia
interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych,
planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z
inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu
analitycznego.
•

Do 14 października 2019 roku – Publikacja raportu miesięcznego za wrzesień 2019 roku.
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